
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 223375-2014 z dnia 2014-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu bankowego/pożyczki na wyprzedzające finansowanie

zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w

miejscowości Kaleń oraz...

Termin składania ofert: 2014-11-07

Sadkowice: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego/p ożyczki na

wyprzedzaj ące finansowanie zadania pn. Budowa stacji uzdatnian ia wody

w miejscowo ści Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w

miejscowo ści Kale ń oraz budowa sieci wodoci ągowych w Gminie w

kwocie 1.056.910,00 zł (słownie: jeden milion pi ęćdziesi ąt sześć tysi ęcy

dziewi ęćset dziesi ęć złotych); z tego w 2014 roku do kwoty 466.071,00 z ł i

w 2015 roku do kwoty 590.839,00 zł

Numer ogłoszenia: 246373 - 2014; data zamieszczenia : 27.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 223375 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191,

faks 46 8156191.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego/pożyczki na

wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki i przebudowa

stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń oraz budowa sieci wodociągowych w Gminie w kwocie

1.056.910,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych); z tego w 2014 roku

do kwoty 466.071,00 zł i w 2015 roku do kwoty 590.839,00 zł.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu

bankowego/pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń oraz budowa sieci wodociągowych w

Gminie w kwocie 1.056.910,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych); z
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tego w 2014 roku do kwoty 466.071,00 zł i w 2015 roku do kwoty 590.839,00 zł. Spłata kredytu nastąpi do

31.12.2015 roku. Odsetki naliczane kwartalnie po uruchomieniu kredytu od kapitału pozostającego po dokonanych

spłatach. Karencja w spłacie kapitału do dnia 30.12.2015 roku. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty

wykorzystania kredytu bez dodatkowych opłat. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty całości lub części

kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed 31.12.2015 r. bez ponoszenia dodatkowych

opłat i prowizji. Nazwa/kod ustalone z Wspólnego Słownika Zamówień. 66113000-5 usługi udzielania kredytu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  27.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 16, 96-100 Skierniewice, kraj/woj.

łódzkie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 61000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  15598,23

Oferta z najni ższą ceną: 15598,23 / Oferta z najwy ższą ceną: 21331,96

Waluta:  PLN.
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